Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. június 23-i ülésére
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 1^2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról

A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

minősített többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

valamennyi bizottság

Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: SZMSZ) 2. számú melléklete sorolja fel a polgármesterre átruházott
feladat- és hatásköröket. A fenti melléklet 1.3 pontja szerint „A Képviselő-testület a
közterület rendeltetésétől eltérő használatához való hozzájárulás iránti kérelem
tárgyában - a vendéglátó teraszok kivételével - a polgármesterre ruházza át a döntési
jogkörét a három hónapot meg nem haladó közterület-használat ügyében." A három
hónapnyi közterülethasználat jelentős időtartam ahhoz, hogy erről egyszemélyi
döntés szülessen, ezért javaslom, hogy a döntési jogkör az egy hónapot és az egymillió
forint közterület-használati díjat meg nem haladó
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv.
50. § és a 42.§ 2. pontja alapján a Képviselő testület minősített többséggel szavaz.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendeletmódosítási javaslat támogatására.

Rendeletalkotási javaslat
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló ......./2022. (....) önkormányzati rendeletet az előterjesztés
melléklete szerint.

Az előterjesztés melléklete (i):
1. számú melléklet rendelet tervezete
2. számú melléklet rendelet indokolása
3. számú melléklet előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.
törvény 17. §-a alapján
2022. június 8.

Gulyás Gergely Kristóf

1. számú melléklet
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2022. (........ ) önkormányzati rendelete
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

..

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete
helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2022.

1. melléklete
2. melléklet a 12/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelethez
A POLGÁRMESTERRE ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK
1.1. átadja a képviselő-testület által odaítélt kitüntetést (Budavári helyi kitüntetések
alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 10/2018. (V. 25.) önkormányzati
rendelet 3. § (5) bekezdés),
1.2. ellátja a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 8. § (2) bekezdés
b)-d) pontjában meghatározott feladatokat,
1.3. A Képviselő-testület a közterület rendeltetésétől eltérő használatához való
hozzájárulás iránti kérelem tárgyában - a vendéglátó teraszok kivételével - a
polgármesterre ruházza át a döntési jogkörét az egy hónapot és az egymillió forint
közterület-használati díjat meg nem haladó közterület-használat ügyében.
1.4. érdemi vizsgálat nélkül elutasítja azt a védelem alá helyezési kérelmet, amely az
erre vonatkozó felhívás ellenére is hiányosan került benyújtásra (Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2017. (IX. 29.) önkormányzati
rendelete a településkép védelméről 6. § (6) bekezdés),
1.5. kötelezi az ingatlan tulajdonosát a településképi követelmények teljesülése
érdekében az építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására
(Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2017. (IX. 29.)
önkormányzati rendelete a településkép védelméről 30. § (2) bekezdés),
1.6. a településképi követelmények megszegése esetén bírságot szab ki (Budapest I.
kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2017. (IX. 29.)
önkormányzati rendelete a településkép védelméről 31. § (1) bekezdés),
1.7. A lakossági fórumot a polgármester hívja össze úgy, hogy azt megelőzően legalább
8 nappal korábban az elkészült tervezeteket a közterületen elhelyezett
hirdetőfelületen, a helyi lapban és az önkormányzati honlapon meg kell jeleníteni.
(Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a partnerségi
egyeztetés szabályairól szóló 6/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (5)
bekezdés),
1.8. Ha e rendelet a lakások és a helyiségek bérbeadásával kapcsolatos tulajdonosi
jogok és kötelezettségek gyakorlójaként nem az Önkormányzat Képviselő-testületét
vagy annak bizottságát jelöli, akkor a tulajdonosi, bérbeadó jogok és kötelezettségek a
Polgármestert (a továbbiakban: bérbeadó) illetik, illetve terhelik. (Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló
lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló
2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés)
1.9. dönt az alábbi szociális ügyekben:
1.9.1. eseti települési támogatás.

1.9.2. oltási támogatás,
1.9.3. köztemetés költségeinek megfizetése alóli mentesítés,
1.9.4. rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
1.9.5. élelmiszertámogatás,
1.9.6. gyógyszertámogatás.
1..9.7. lakásfenntartási támogatás,
1.9.8. temetési támogatás,
1.9.9. születési támogatás
1.9.10. mosható nadrágpelenka támogatás
1.9.11. iskolakezdési támogatás
1.9.12. jótanulók szociális támogatása
1.9.13. ünnepi támogatás
1.9.14. lakásbérleti támogatás (Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselőtestületének a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati
rendelet 15. § (1) bekezdés),
1.9.15. gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről.
1.10. kiadja a lakossági behajtási hozzájárulást, a lakossági behajtási-várakozási
hozzájárulást, gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulást, egészségügyi
behajtásivárakozási
hozzájárulásokat,
lakossági
várakozási
hozzájárulást,
gazdálkodói várakozási hozzájárulást, egészségügyi várakozási hozzájárulást
(Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az I. kerület
közterületein a járművel várakozás díjának és a várakozási hozzájárulás kiadásának
szabályozásáról szóló 24/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés),
1.11. a polgármester hatáskörébe tartozik a társaság egy évet meg nem haladó
időtartamra megválasztandó vezető tisztségviselőjének kinevezése (megbízása),
továbbá a társaság vezető tisztségviselőjének visszahívása, díjazásának megállapítása.
(Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, a
vagyontárgyak feletti tulajdonosijogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.)
önkormányzati rendelet 19. § (2) bekezdés),
1.12. Természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezettel szemben fennálló, behajthatatlannak nem minősülő követelésről való
teljes vagy részbeni lemondásra csak abban az esetben van lehetőség, ha a követelés
teljesítése valamilyen okból már nem áll az Önkormányzat érdekében. A követelés
elengedésére (tőke + kamat) vagy mérséklésére 1.000.000,-Ft értékhatárig a
polgármester jogosult. (Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az

Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosijogok gyakorlásáról
szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 23. § (1) bekezdés a) pont)
1.13. Természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
tartozása részletekben történő megfizetésének engedélyezésére (tőke+kamat)
1.000. 000,- Ft értékhatár alatt, legfeljebb 24 hónap törlesztési időtartamra vagy
3.000. 000,- Ft értékhatár alatt, legfeljebb 12 hónapra a Polgármester jogosult. (Budavári
Önkormányzat Képviselőtestületének az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet
23. § (2) bekezdés a) pont),
1.14. megállapodást köt a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal a technikai feltételek
biztosításáról és gazdálkodási feladataik ellátására,
1.15. gondoskodik a vagyonkezelésbe adott vagyontárgyak évenkénti ellenőrzéséről,
vizsgálja a vagyonkezelőt megillető jogok gyakorlását, annak szabályszerűségét,
célszerűségét,
1.16. az önkormányzat közbeszerzései tekintetében a közbeszerzésekről szóló törvény
alapján gyakorolja az önkormányzat, mint ajánlatkérő jogait és kötelezettségeit,
1.17. nyilatkozik a külföldiek ingatlanszerzése kapcsán felmerülő önkormányzati
érdeksérelem tárgyában.
1.18. a koncesszióról szóló törvényben az önkormányzat számára biztosított
hatáskörben eljárva:
1.18.1. aláírja a koncessziós szerződést,
1.18.2. felmondja a koncessziós szerződést, ha a szerződést aláíró másik fél az aláírástól
számított 90 napon belül saját részvételével belföldi székhelyű gazdasági társaságot
nem alapít,
1.18.3. felmondja a koncessziós szerződést az önkormányzat nevében, ha a koncessziós
társaság a koncessziós szerződés megkötéséről, illetőleg a hatósági engedély
visszavonásáról rendelkező, valamint a tevékenység gyakorlását megtiltó határozat
közlésétől számított 6 hónapon belül nem válik a tevékenység gyakorlására jogosulttá,
1.18.4. az önkormányzati törzsvagyonhoz tartozó egyes - a szerződésben
meghatározott - vagyontárgyak birtoklásának, használatának és hasznai szedésének
jogát átengedi a koncessziós szerződés időtartama alatt,
1.18.5. igazolja - a nevében eljáró szerve útján - az önkormányzat tulajdonában lévő
vagyontárgyak rendeltetésszerű állapotban történt átvételét a koncessziós társaság
megszüntetése esetén,
1.19. ellátja az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok
tulajdonába adásáról szóló törvényben biztosított, az önkormányzat hatáskörébe
tartozó feladatokat.

1.20. kiírja a népjóléti ágazathoz tartozó intézmények magasabb vezetői beosztás
pályázatát, ellátja a munkáltatói jogkör gyakorlásából eredő feladatokat,
1.21. gyakorolja a közúti közlekedésről szóló törvényben a helyi önkormányzat
képviselőtestületének közútkezelői feladatát.
1.22. dönt a nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális tevékenység, közösségi
programok, rendezvények, előadások céljára történő, rövid távú, legfeljebb 48 óra
időtartamra szóló bérbeadásáról (Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás
céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (11.23.)
önkormányzati rendelet 66. § (2))
1.23. dönt ötvenezer forint értékhatárig az államháztartáson kívülre nyújtható forrás
(támogatás) átadására irányuló egyedi támogatási kérelem (a továbbiakban: egyedi
támogatási kérelem) alapján a támogatás megállapításáról természetes személy által
benyújtott egyedi támogatási kérelem esetén.

2. számú melléklet
Általános indokolás
A rendeletmódosításra a polgármesterre átruházott hatáskörök tisztázása, a gyakorlat
során felmerült nehézségek orvoslása miatt van szükség.
Részletes indokolás
Indokolás az 1. §-hoz: a feladat- és hatáskörök felsorolását tartalmazó melléklet cseréjét
rendeli el.
Indokolás a 2. §-hoz: A rendelet hatályba lépésének dátumát szabályozza.

A javasolt szabályozás európai uniós jogból eredő kötelezettséget nem érint.
A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a
közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló
5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet
tervezetéhez tartozó, a megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, végső
előterjesztői indokolást a Nemzeti Jogszabálytárban kell közzétenni.

3. számú melléklet
Hatásvizsgálat
A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A rendelet-tervezetben
foglaltak végrehajtásának társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása nincs.
A rendelet környezeti és egészségi következményei: A rendelet-tervezetben foglaltak
végrehajtásának környezetre
gyakorolt hatásai nincsenek,
egészségügyi
következményei nem várhatóak.
A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A rendelet-tervezetben
foglaltak nem eredményeznek többlet adminisztratív terhet.
A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei:
A rendelettervezet az átlátható és ellenőrizhető közterülethasználat kialakításához
szükséges.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek: A rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti,
tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

